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1 Mötets syfte 

Mötet syfte var att ge en kort lägesbild från respektive organisation samt diskutera former för 

framtida möten samt kommunikation i aktuella ärenden.  

2 Aktuell organisation – SKB 

En kort presentation av SKB:s aktuella organisation. 

Olle och Saida berättade om sina nya roller som direktörer tillhörande Direktionsledningen. 

Helene berättade om sin roll som projektledare för SKB:s hantering av tillståndsansökan. 

3 Aktuell organisation – SSM 

Kort presentation av SSM:s aktuella organisation. 

Ansi tillträdde den 1 februari som chef för enheten för slutförvaring av radioaktivt avfall. 

Ansi har även rollen som projektledare för slutförvarsgranskningen TPP. Johanna och Erik 

Welleman lämnar inom kort SSM. Svante Ernberg är utsedd tf. chef för enheten för drift och 

avveckling. På enheten för kontroll och skydd är Charlotte Ahlberg utsedd tf. chef. Eva Simic 

är ny chef på enheten för forskning och internationell samordning. 

4 Tillståndsprövningen TPP – processfrågor 

Alla delprojektplaner är nu beslutade. Efter önskemål översänds de till SKB för kännedom. 

5 Nationell remiss 

Sista svarsdag för den första delen av den nationella remissen är den 1 juni 2012. En 

sammanställning av remissvaren kommer att göra inför SSM:s yttrande till mark- och 

miljödomstolen. Ett förtydligande om vad som efterfrågas i denna omgång har gått ut till alla 

remissinstanser. 

En ny remissomgång kommer att ske där en djupare bedömning av ansökningarna efterfrågas. 

Utskicket kommer att ske i samband med att domstolen kungör ärendet. 

6 Yttrande till mark- och miljödomstolen 

SSM ska senast den 1 november 2012 lämna sitt yttrande till domstolen om 

kompletteringsbehov. 

7 Rapportering med anledning av den inledande granskningsfasen 

Yttranden från SSM:s experter (Technical Notes) kommer löpande att läggas ut på SSM:s 

webbplats. 
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SSM kommer att ta fram en intern rapport efter den inledande granskningsfasen. Rapporten är 

planerad till den 1 november 2012. 

8 Rekommendation om tillämpningen av art 37  

Kommissionen har meddelat en rekommendation om tillämpningen av art 37 

(KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 11 oktober 2010 om tillämpningen av 

artikel 37 i Euratomfördraget)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0036:0067:SV:PDF 

9 Frågor och begäran om förtydligande eller komplettering 

SSM kommer vid behov skicka begäran om förtydliganden och kompletteringar. 

I syfte att underlätta processen kommer SSM att ange förslag på sista svarsdag. 

10 Sekretess 

I enligt med SSM:s rutiner när det gäller fysiskt skydd har Clink-ansökan belagts med 

sekretess. 

11 Övergångsregler 

SSM kommer att se över behovet av eventuella övergångsregler 

12 Mötesformer 

12.1 Ledningsmöte 

Avser driftstillsynen av Clab och SFR. 

Hålls 1g/år. Nästa möte är den 24 april 2012. 

12.2 Övergripande avstämningsmöte 

Hålls 2 ggr/år. Nästa möte är den 13 november 2012, kl. 13-15. 

12.3 Samråd enligt Fud-beslut 

Samråden omfattar SFL, avveckling och rivning. SKB ansvarar för samråden där även 

reaktorägarna förväntas delta. Ett möte är inplanerat till den 20 april 2012. Frågan om 

avgränsning mellan planerad och tillståndsgiven verksamhet bör diskuteras då. 

12.4 Samråd om SFR 

SKB ansvarar för samråden. Hålls 2 ggr/år. 

12.5 Samråd om krav på och utformning av dokumentation 

SKB önskar samråda med SSM angående planering för kärnbränsleförvaret avseende bland 

annat utformningen av SAR. SKB återkommer med förslag på datum och dagordning för ett 

sådant möte. 

12.6 Avstämningsmöte angående finansieringsfrågor 

SSM planerar (tillsammans med Riksgälden och Kärnavfallsfonden) för avstämningsmöten 

under året med bl.a. SKB och SKB:s ägare avseende synpunkter på de två pågående 

regeringsuppdragen att se över finansieringslag respektive förordning. 

SSM avser att återkomma om möten under året avseende hur SKB avser att hantera SSM:s 

synpunkter i granskningen av Plan 2010. 

12.7 Informationsutbyte angående forskningsfrågor 

Mötet föreslår att Peter Wikberg och Eva Simic träffas på årsbasis. Peter kontaktar Eva. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:279:0036:0067:SV:PDF
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12.8 Informationsutbyte angående slutförvarsprövningen 

SSM och SKB kom överens om att, om behov uppstår, hålla möten där mer detaljerade 

presentationer av ämnesområden i ansökningarna kan tas upp. 

12.9 Informationsutbyte angående teknikutveckling, projektering och kvalificering 

SKB framförde intresse av temamöten framöver. 

13 Nya föreskrifter 

Inga nya/uppdaterade föreskrifter utöver de som börjar gälla i april och november 2012 är 

planerade. 

 

 

 


